
3. Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U. 

Daar is kracht in het bloed! 
Daar is kracht in het bloed! 

Hoort naar Zijn Woord en geloof in Hem nu. 

Daar is kracht in het bloed van het Lam.   
 

Refrein: 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 

     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 

Zingen slotlied Psalm 68: 7 
 

    God zij geprezen met ontzag. 

 
 Hij draagt ons leven dag aan dag, 

 
 zijn naam is onze vrede. 

 
 Hij is het die ons heeft gered, 

 
 die ons in ruimte heeft gezet 

 
 en leidt met vaste schreden. 

 
 Hij die het licht roept in de nacht, 

 
 Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

 
 dat wordt ons niet ontnomen. 

 
 Hij droeg ons door de diepte heen, 

 
 de Here Here doet alleen 

 
 ons aan de dood ontkomen. 

 
 

 
 

 

Zegen (3x amen, gezongen) 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 
 

 
De volgende Erediensten zijn op: 
11 augustus  om 09.30 uur ,Voorganger ds. G.H. Labooy 

11 augustus om 19.00 uur, Voorganger ds. H.J. van Maanen 

 

 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 4 augustus 2019 

  Aanvang: 19.00 uur  

   Voorganger: ds. A. Christ uit Katwijk  
Ouderling van dienst: Mineke Kok   

             Organist: Jeroen vd Scheer 
Kosters: Gert Kragt en Rudi ten Hove  

 

Thema: ‘Op zoek naar waarachtig geluk’ 
  

Zingen voor de dienst: Psalm 87: 1 en 4 ‘Op Sions berg sticht God…’ 

 Opwekking 249 : ‘Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan’ 
 

Woord van welkom 

 
Zingen Hemelhoog 394: 1,2,3 en 4 
 

1.Heer, wij zijn bijeengekomen,  

mensen, overal vandaan; 
hadt Gij ons niet meegenomen, 

niemand was hierheen gegaan, 
want wij schromen hier te komen, 

volop in het licht te staan. 
 

3.Bron van liefde, zeer verheven, 

helder stralend als de zon, 
bleef uw warmte weg, maar even, 

niemand die hier wezen kon - 
hoogverheven licht ten leven 

dat het duister overwon! 
 

Stil gebed  
 

Votum en groet 
 

Zingen Psalm 33: 1 en 2 
 

1.Komt nu met zang en roert de snaren,   
gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 

Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 

Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 

Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, 

steekt de loftrompet. 
 

2.Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 



Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 

op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde overal op aarde, 

alles spreekt van Hem. 

Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven 
schiep Hij door zijn stem. 

 
Geloofsbelijdenis 

 
Zingen Hemelhoog 663 
 

1.Vader, ik aanbid U.   

'k Leg mijn leven voor U. 
Halleluja. 
 

2.Jezus, ik aanbid U. 

'k Leg mijn leven voor U. 

Halleluja. 
 

Gebed om de opening van het woord  
 

Schriftlezing  Handelingen 8: 26-40 
 

26Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de 
verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ 27Filippus deed wat hem gezegd werd 

en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een 

hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met 
het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te 

aanbidden 28en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te 
lezen. 29De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 

30Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, 
waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe 

zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te 

stappen en bij hem te komen zitten. 32Dit was het Schriftgedeelte dat hij las: 
‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn 

scheerder deed hij zijn mond niet open.  
33Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan, wie zal van zijn 

nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer.’ 34De eunuch vroeg 

aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of 
over een ander?’ 35Daarop begon Filippus met hem te spreken over het 

evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. 
36Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, 

water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ 38Hij liet de wagen 
stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna 

Filippus hem doopte. 39Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de 

Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar 
vervolgde zijn weg vol vreugde. 40Filippus kwam terecht in Azotus; van daar 

reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea 

aankwam. 
 

Zingen Psalm 110: 38,39 en 40 
 

38.Ik heb mijn voet van 't kwade pad geweerd 
opdat ik gaan zou in uw goede wegen. 

Ik wijk niet af van wat uw woord mij leert, 

want zo alleen kom ik uw aanschijn tegen, 
Gij hebt U in uw trouw tot mij gekeerd. 

Gij zijt mijn ziel, mijn zaligheid, mijn zegen. 
 

39.Hoe aangenaam is 't woord van uw verbond, 
hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren, 

Ja, zij is mij als honing in de mond, 

inzicht ontvang ik, door naar haar te horen. 
Ik zoek uw recht, en haat uit 's harten grond 

het pad van hen die zich in 't kwaad verloren. 
 

40.Uw woord is als een lamp, een helder licht, 

een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 

Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, 

dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

 
Verkondiging 

 
Zingen Hemelhoog 668 
 

1.Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? 

Daar is kracht in het bloed! 
Daar is kracht in het bloed! 

Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. 

Daar is kracht in het bloed van het Lam. 
 

Refrein: 
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, 
in het bloed van het Lam. 
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht 
in het dierbaar bloed van het Lam. 

 

2.Satan gaat rond als een briesende leeuw. 
Daar is kracht in het bloed! 

Daar is kracht in het bloed! 
Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw? 

Daar is kracht in het bloed van het Lam. Refrein: 


